
tir
- de huiskamer van Broek in Waterland -

Beste Broekers,

Het Broeker Huis biedt al jaren onderdak aan het rijke verenigingsleven van ons mooie dorp.

En daar gaan we mee door. Maar we willen meer. We willen nog meer optreden als

huiskamer voor iedereen in Broek in Waterland. Een huiskamer die openstaat voor oude en

nieuwe Broekers. Daarvoor zijn plannen en initiatieven nodig; van het bestuur van de

Stichting, van de pachters (Jeppe en Jorrit) maar vooral van de bewoners van het dorp en de

gebrulkers van ons mooie pand. Want Het Broeker Huis is er voor ons allemaal.

Een aantal initiatieven voor de nabije toekomst staat al op stapel.

• Niet nieuw, wel leuk en lekker. De nieuwjaarsborrel op zondag 2 januari van 15.00

tot 17.30. Felidteer elkaar met het nieuwe jaar!

• De bakfietsborrel. Steeds meer jonge gezinnen weten het dorp te vinden. Om ook

elkaar te vinden is er nu de bakfietsborrel, De kinderen kunnen spelen, kleuren en

film kljken in de achterzaal terwiji de ouders elkaar treffen aan de bar. ledere eerste

zondag van de maand {Sfebruari, 6 maart, 3 aprii) van 15.00 tot 18.00.

• Dizzy Man's Band\ In de jaren 70 scoorden ze hits als The Show en The Opera en ze

zijn nog steeds springlevend. De Dizzy Man's Band, met onze eigen Robin Feltkamp

op basgitaar, staat zaterdag 12februari In Het Broeker Huis.

• Verkiezingsdebat Begin maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten van

Noord-Holland. Die zijn natuurlijk ook belangrijk voor Broek in Waterland. En dus

worden half februarl de verbale messen geslepen in het verkiezingsdebat in Het

Broeker Huis.

• Andere plannen die op stapel staan zijn een aantal open klaverjas-avonden en kinder-

karaoke.

U ziet het, er staat van alles te gebeuren In Het Broeker Huis. Wij hebben zin in het nieuwe

jaar. En we hopen u in 2011 vaaktegen te komen!

Vriendelijke groet,

bestuur en pachters van Het Broekerhuis

Piet van Mourik, Linda van Veen, Bert Hoffmann,

Ed van Schaagen, Dick Broeder en Aart van Eldik.

Jorrit Bron en Jeppe van Rljssel


